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Referat af bestyrelsesmødet 

- Alle medlemmer af bestyrelsen var til stede. Mødet forløb med god ro og orden. Tak til Torsten for 

opvartning og for at lægge hus til mødet. 

1,2) Budget & økonomi. 

Bestyrelsen har diskuteret afholdte og forventede udgifter for 2014. Samlet ser det fornuftigt ud på 

trods af ekstraudgiften til betonklodsen og pt. forventes det at budgettet stort set holder.     

Ansvarlig: Ole 

3) Vejfond. 

Selvom det figurerer i vedtægterne, eksisterer der ikke pt. en vejfond.  Bestyrelsen har besluttet at 

genetablere vejfonden i løbet af 2015.  

Ansvarlig: Ole. 

4) Kontingentopkrævning. 

46 grundejere har betalt, hvormed 36 mangler at betale kontingent. Kassereren følger op på 

manglende betalinger sidst i juli. Manglende betalere bedes indbetale nu!   

Ansvarlig: Ole. 

5) Status for udsendelse af referat fra generalforsamlingerne. 

Det noteres, at formand Henning Fardan har udsendt referat. 

Ansvarlig: Henning 

6) Nyhedsbrev. 

Nyhedsbrevet er blevet godt modtaget af foreningens medlemmer og fortsætter derfor som 

nuværende. 

Ansvarlig: Henning 

7) Status naturstyrelsen. 

Bestyrelsen arbejder pt. på et brev til naturstyrelsen hvor sagen vedrørende fjernelse af de sidste 

reposer forsøges anket på baggrund af sikkerheden i forbindelse lange trapper, hvorom der 
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eksisterer lovgivning. Sagen forsøges behandlet inden 1. august 2014 hvor der er blevet fremsat 

krav om, at de resterende reposer skal fjernes. 

Ansvarlig: Henning. 

8) Status for nedkørslen til stranden. 

Nedkørslen er blevet genetableret efter Bodils hærgen. 

9) Status for badebroen. 

- Badebroen er blevet sat op og der er foretaget mindre vedligeholdelser på den.  

- På den første trappe ned til vandet fra badebroen (venstre side) forsøges det at sættes et ekstra 

gelænder i børnehøjde forbundet til det eksisterende for at lette adgangen til vandet for de små. 

10) Badebro og tømmerflåde. 

Der arbejdes hen imod igen at etablere en tømmerflåde/ponton anno 2015.  

Ansvarlig: Torsten. 

11) Veje og stillingstagen til vedligeholdelse. 

Vejene er i god stand og der forventes ingen yderligere vedligeholdelsesudgifter i 2014. 

12) Status for dræn. 

Drænsagen fortsættes. 

Ansvarlig: Henning 

13) Status for malingen af trappen. 

Linda sørger for at male de nye segmenter på trappen.  

Ansvarlig: Linda 

14) Opdatering af hjemmesiden. 

Hjemmesiden er ved at være endeligt oppe at køre og opleves som værende allerede særdeles 

velfungerende. 

Ansvarlig: Henning 

15) Rapport strandrensning d. 17. maj. 

Der blev drukket et par bajere, og folk hyggede. Torsten fortalte historier fra de syv have. 

Selve strandrensningen forløb uden videre noteværdige bemærkninger.   
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16) Rapport fra Sct. Hans arrangementet og bålafbrænding. 

- Det mindre arrangement lørdagen inden Sct. Hans forløb i fin stemning. 

- Afbrænding af det store bål er blevet problematiseret da det skal afbrændes på selve Sct. Hans. 

Det forsøges at kontakte beredskabschefen for at forsøge at skaffe en tilladelse til at afbrænde på en 

anden gunstig dag hvis selve Sct. Hans dag har upassende vejrforhold.  

Ansvarlig: Henning 

17) Underskrift af referat fra generalforsamlingen og love med ændringer. 

Underskrift af referatet er foretaget. 

18) Vedtægtsændringer. 

Underskrift af love og vedtægtsændring blev af alle bestyrelsesmedlemmer foretaget under selve 

bestyrelsesmødet.  

19) Bebyggelsesgrad. 

I sagen om de 10% bebyggelsesgrad i henhold til lokalplanen for området G4S07
1
, kontra 15% fra 

bygningsreglementet BR10 (fra 2010), følger vi en separat sag i landliggerudvalget i Kalundborg 

Kommune. Udfaldet af denne sag bestemmer vores næste skridt i sagen. 

Ansvarlig: Torsten 

20) Foreningens adresse. 

Foreningens adresse og telefonnummer er rykket til formand Henning Fardan 

21) Opslagstavlen. 

Der er kommet ny administrator for opslagstavlen (Torsten), og den fungerer pt. tilfredsstillende. 

Ansvarlig: Torsten 

22) Bådpladsen. 

Der søges en ny bestyrer for bådlauget. 

Ansvarlig: Henning 

  

                                                 
1
 Området som Grundejerforeningen Drøsselbjerg Klint befinder sig. 
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23) Fordeling af arbejdsopgaver og deadlines for disse. 

Der etableres en arbejdsplan for kommende opgaver med relevante deadlines.  

Ansvarlig: Adam 

24) Forespørgsler Danbolig. 

Oplysninger til ejendomsmæglere i forbindelse med køb/salg behandles af formanden, og honoreres 

til foreningen med 500kr., der opkræves hos ejendomsmægleren. 

25) Andre forespørgsler og klager. 

Der arbejdes hen imod at etablere et passende antal skilte der markerer forholdende vedrørende 

løsgående hunde.  

Ansvarlig: Stefan 

26) Valhallavej. 

De to hastighedsskilte på foreningens andel af Valhallavej (20 km anbefaling) udskiftes med nye.  

Ansvarlig: Torsten 

27) Næste bestyrelsesmøde. 

Det næste møde er planlagt til en endnu ikke specificeret dato i november. 

 


